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SAMMANFATTNING 

Arbetsrelaterad stress har under de senaste decennierna blivit ett stort samhällsproblem. Allt
fler  lider av psykiska besvär till  följd av arbetsrelaterade stress,  något  som orsakar negativa
effekter på såväl  individen som på företagen  och samhället  i  stort.  IKEA Borlänge  har i  en
nyligen  genomförd  medarbetarundersökning  uppmärksammat  att  stora  delar  av  personalen
upplever  en  hög  nivå  av  arbetsrelaterad  stress.  Denna  studie  ämnade  att  undersöka  vilka
huvudsakliga stressorer som enligt medarbetarna ligger bakom den arbetsrelaterade stressen.
Data samlades in via semistrukturerade intervjuer med medarbetare från tre olika avdelningar
på företaget. Resultatet visade att hög arbetsbelastning, frånvarande ledarskap och bristande
socialt stöd är de stressorer som i störst utsträckning påverkar medarbetarnas upplevda stress. 

Nyckelord: arbetsrelaterad stress, psykosocial arbetsmiljö, krav-kontroll-stödmodellen 
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INLEDNING  

I detta avsnitt presenteras en inledande beskrivning av problemområdet,  följt av en kort 
presentation av bakgrunden till studien.   

Den allmänna hälsan har under de senaste decennierna förbättrats i Sverige. Samtidigt har den
psykiska ohälsan blivit ett allt större problem (Socialstyrelsen, 2009). Psykisk ohälsa anses vara
vår  största  folksjukdom  och  är  idag  den  största  orsaken  till  sjukskrivningar  i  Sverige
(Försäkringskassan, 2015).

Sverige  har under  1900-talet  genomgått  stora strukturomvandlingar  från bondesamhälle  till
industrisamhälle  och  vidare  till  dagens  kunskapsintensiva  informationssamhälle
(Näringsdepartementet,  2001).  I  takt  med  att  samhället  förändras  så  förändras  även
arbetslivets förutsättningar. Enligt Lorentzi (2001) har samhällsutvecklingen bidragit till högre
krav på effektivitet, bättre måluppfyllelse och förbättrade resultat inom organisationer. Denna
organisatoriska effektivisering har medfört nedskärningar i resursanvändningen av bland annat
personal,  tid  och  kapital  vilket  Widmark  (2005)  framhåller  har  bidragit  till  att  de  psykiska
påfrestningarna i många arbeten ökat. Hur?

Alla  människor  utsätts  någon  gång  för  krav  och  påfrestningar  i  såväl  arbetet  som  livet  i
allmänhet.  Dessa  krav  behöver  i  sig  inte  innebära  något  negativt  för  vår  hälsa  och  vårt
välbefinnande. Det är först när kraven blir för intensiva och långvariga som de kan vara skadliga
för individen (Arbetsmiljöverket, 2010). Arbetsrelaterad stress uppstår när kraven i arbetet och
arbetsmiljön  överstiger  individens  förmåga  att  hantera  eller  kontrollera  dessa  krav.  Ofta
förvärras stressen då individen upplever en avsaknad av socialt stöd från arbetskamrater och
chefer  (WHO).  Levi  (2001)  framhåller  att  många  psykiska  och  sociala  förhållanden  i
arbetsmiljön kan innebära stora påfrestningar för den anställde vilket ofta resulterar i stress.
Långvarig  stress  kan  leda  till  en  rad  negativa  effekter  som  kan  vara  fysiska,  psykiska,
beteendemässiga och kognitiva. Dessa effekter av stress påverkar inte enbart individens hälsa
och välbefinnande. Det medför även negativa påföljder och enorma kostnader för organisationer
och för samhället  i  form av bland annat produktionsbortfall,  sjukskrivningar och vård (Levi,
2001). 

Arbetsrelaterad stress har blivit ett allt större samhällsproblem och stressforskningen har idag
en omfattande utbredning. Stora delar av de studier som gjorts på området har främst berört
yrkesgrupper inom vård och omsorg med fokus på de medicinska effekterna av arbetsrelaterad
stress. Det finns dessutom ett relativt begränsat utbud av kvalitativ forskning med tonvikt på
subjektiva  upplevelser av arbetsrelaterad stress.  Denna studie  ämnar  således  att  delvis  fylla
denna  kunskapslucka  genom  att  studera  vilka  psykosociala  faktorer  i  arbetsmiljön  som
medarbetarna  på  ett  internationellt  detaljhandelföretag  upplever  bidrar  till  arbetsrelaterad
stress.

Denna studie har genomförts i samarbete med HR-avdelningen på IKEA Borlänge. Varuhuset
öppnade i oktober 2013 och har i dagsläget ca 230 anställda. Sedan öppningen för drygt 1,5 år
sedan har IKEA Borlänge haft  höga försäljningsmål  och en ambition att  vara Sveriges bästa
varuhus med ”det bästa laget”. Försäljningen har i perioder gått i taket och kraven på varuhuset
har varit höga, såväl utifrån som internt. Samtidigt har personalstyrkan utökats och till viss del
bytts ut då ett antal omorganisationer har genomförts. Detta har inneburit stora påfrestningar
för personalen som enligt en medarbetarundersökning som nyligen genomförts upplever en hög
nivå av stress. Detta har tagits på stort allvar av ledningen som nu vill gå vidare med detta.
Denna studie är således en del i IKEA Borlänges hälsofrämjande arbete med syfte att identifiera
faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som påverkar medarbetarnas arbetsrelaterade stress.  



SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet  med denna studie är  att,  utifrån ett  medarbetarperspektiv,  beskriva och analysera de
stressorer som ligger bakom den arbetsrelaterade stressen bland IKEA Borlänges medarbetare. 

• Vilka arbetsrelaterade stressorer beskriver medarbetarna ger upphov till deras stress?

• Hur kan stressorerna förklaras utifrån relationen mellan krav, kontroll och stöd?



TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta avsnitt förklaras de relevanta begrepp och teorier som studien utgått ifrån. 

Arbetsrelaterad stress 

Nationencyklopedin definierar stress som ”de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses
av fysiska eller psykiska påfrestningar” (ne.se). I arbetslivet utgörs dessa påfrestningar av höga
krav i arbetet och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Levi (2001) framhåller att ett
visst mått av krav i arbetet kan utgöra en drivkraft och stimulans, något som kan bidra till ökad
prestations-  och  koncentrationsförmåga.  Om  kraven  i  arbetet  och  arbetsmiljön  däremot
överstiger individens förmåga att hantera dessa kan påfrestningarna bli för stora vilket leder till
stress (a.a., 2001). Arbetsmiljöverket (2010) understryker att balansen mellan krav och kontroll
i arbetet är en grundläggande och viktig organisatorisk förutsättning för att arbetstagarna ska
kunna utföra arbetet utan risker för arbetsrelaterad stress. 

Det  är  arbetsgivarens  ansvar  att  vidta  alla  nödvändiga  åtgärder  för  att  förebygga  ohälsa  på
arbetsplatsen. I Arbetsmiljölagen (1977:1160) regleras arbetsgivarens skyldigheter gällande de
fysiska och psykosociala aspekterna i  arbetsmiljön. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter  om
systematiskt  arbetsmiljöarbete  (AFS  2001:1)  ska  olika  beslut  och  åtgärder  i  verksamheten
planeras, genomföras och följas upp så att de organisatoriska faktorer som utgör risker för stress
kan bedömas och åtgärdas (Arbetsmiljöverket, 2015).

Stressorer i arbetet 

Det  finns  ett  flertal  organisatoriska  faktorer,  så  kallade  stressorer,  som  enskilt  eller  i
kombination med varandra kan leda till stress. Inom stressforskningen finns en förhållandevis
enhetlig  uppfattning  om  vilka  stressorer  som  utgör  störst  risk  för  stress  (Se  exempelvis;
Theorell, 2012; World Health Organization, 2004; Levi, 2001; Cox, 2000). I Arbetsmiljöverkets
skrift  Psykosociala  frågor  i  det  systematiska  arbetsmiljöarbetet (2010)  sammanfattas  de
stressorer som utgör högst risk för arbetsrelaterad stress.  1) stor arbetsmängd och/eller högt
arbetstempo, 2) ensidigt, upprepat och monotont arbete, 3) våldsrisker, 4) skiftarbete och/eller
oregelbundna arbetstider, 5) kränkningar, trakasserier och konflikter, 6) oklara förväntningar
på  arbetsinsats  och/eller  oklara  roller,  7)  ständiga  förändringar  och/eller  otrygghet  i
anställningen,  8)  arbete  med människor,  9) ensamarbete,  10)  komplexa  arbetsuppgifter,  11)
sociala kontakter, 12) risk för olycksfall,  och 13) den fysiska arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket,
2010). När individer utsätts för krav i arbetet är det nödvändigt att de har tillgång till väsentliga
resurser för att situationen ska kunna upplevas som hanterbar. Exempel på sådana resurser är:
1) tillräckligt med tid och personal, 2) tillräckliga kunskaper, 3) nödvändiga befogenheter, 4)
stöd  från  chefer  och  5)  stöd  från  arbetskamrater.  Om  resurserna  är  bristande  blir  kraven
övermäktiga och stress uppstår (AV – förebygg...). 

Stressreaktioner & stresshantering

När kraven i arbetet blir  övermäktiga, det vill  säga när det saknas resurser och stöd för att
hantera dessa krav, uppstår stress. Levi (2001) hävdar att reaktionerna som uppstår till följd av
stress kan ta sig uttryck på olika sätt för olika individer. De kan även variera beroende på vilka
stressorer  som  ligger  bakom  samt  i  vilken  situation  stressen  uppstår  (a.a.,  2001).  Enligt
Arbetsmiljöverket  (2010)  kan  stressreaktioner  vara  fysiska,  psykiska,  beteendemässiga  och
känslomässiga. 

Olika individer har olika förutsättningar för att hantera de påfrestningar de utsätts för. Sättet på
vilket individen hanterar påfrestningar, vilken  copingstrategi som används, avgör till stor del
vilken stressnivå som upplevs (Cox, 2000). 



Levi  (2001)  framhåller  att  kroppens  stressreaktioner  är  omoderna  och  inte  hjälper  mot  de
stressorer  människan  utsätts  för  idag.  Dessa  reaktioner,  som  ursprungligen  syftade  till  att
förbereda människan för fysisk kamp eller flykt vid fara, är inte anpassade efter dagens arbetsliv
där de psykosociala stressorerna dominerar (a.a., 2001). 

Krav, kontroll och stöd 

Krav- och kontrollmodellen (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990) är en av de mest använda
inom stressforskningen. Modellen syftar till att reda ut orsakerna till problemen i arbetsmiljön
(Karasek & Theorell, 1990). Krav handlar enligt Karasek och Theorell (1990) om hur ”hårt, fort
och  mycket”  man  jobbar,  vilket  innefattar  bland  annat  deadlines  och  antal  enheter  man
producerar  per  timme  (a.a.,  1990).  Kontrollen –  eller  beslutsutrymmet  –  innefattar  de
möjligheter den anställde har att fatta egna beslut om sitt arbete. Beslutsutrymmet kan i sin tur
delas in i två aspekter; påverkansmöjligheter - den anställdes möjligheter att påverka vad som
ska göras och hur, samt kunskapskontroll - den anställdes möjligheter till kompetensutveckling.
Dessa två aspekter kallas av Karasek och Theorell för ”kontroll i arbetet”. En annan aspekt av
kontrollbegreppet är vad de kallar ”kontroll över arbetet”, vilket bland annat berör inflytande
över långsiktiga planeringar, vilka som anställs och organisationens övergripande mål (Karasek
& Theorell, 1990). Socialt stöd anses kunna minska den upplevda stressen när kraven är höga
och kontrollen är låg. Socialt  stöd definieras av författarna som goda relationer medarbetare
emellan samt mellan medarbetare  och chefer.  Begreppet kan vidare  definieras av två  delar;
emotionellt och instrumentellt stöd. Det emotionella stödet handlar om de anställdas personliga
sidor, en känslomässig aspekt, medan det instrumentella stödet rör hur de anställda hjälper och
avlastar varandra i arbetet (Johnson et. al.,1988). 

(Johnson et. al., 1988)



TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenteras en genomgång av relevant forskning på ämnesområdet. 

Det stora flertalet av tidigare studier gällande arbetsrelaterad stress har fokus på de medicinska
effekter stress har på människans hälsa och välbefinnande. Nedan presenteras en genomgång av
tidigare forskning med tonvikt på de stressorer som framkallar stress snarare än effekterna av
dessa. 

Arbetsmiljöverket (2014) genomför vartannat år en arbetsmiljöundersökning tillsammans med
Statistiska Centralbyrån, där arbetsförhållandena inom svenskt näringsliv undersöks. I 2013 års
studie har drygt 10 000 personer av den sysselsatta befolkningen i åldrarna 16-64 år svarat på
frågor om arbetsmiljö, dels i telefonintervjuer och dels i en enkät. I resultatet framkommer att
yrkegruppen  försäljare  inom  detaljhandel  (FiD)  är  en  av  de  grupper  som  upplever  högst
anspänning (höga krav och låg kontroll) i arbetet. Närmare hälften upplever att de har alldeles
för mycket att göra och drygt en tredjedel anser att arbetet är psykiskt påfrestande. Majoriteten
svarar att de inte själva kan bestämma över arbetstakten eller när arbetsuppgifter ska göras, och
att de stora delar av tiden upprepar samma arbetsmoment flera gånger i timmen. Tre av tio
uppger att deras arbete är enformigt, för enkelt och att de har för litet inflytande över det egna
arbetet. Närmare en tredjedel anser att de sällan får stöd och uppmuntran från chefer och att
chefen sällan ger besked om vad som ska prioriteras.  Tre fjärdedelar svarar att de anser att
kunskapskraven i arbetet är låga (Arbetsmiljöverket, 2014). 

Wressle och Samuelsson (2014) har i sin studie undersökt vilka stressorer i arbetet som i störst
utsträckning leder till  arbetsrelaterad stress.  I  resultatet  av studien framkommer det  att  för
mycket  arbete  i  kombination  med för  lite  tid,  det  vill  säga  hög arbetsbelastning,  utgör  den
högsta risken för arbetsrelaterad stress. Även för lite tid för planering och utvärdering samt att
ständigt bli avbruten i arbetet rapporterades som risker för arbetsrelaterad stress (a.a., 2014).

Lohela  et  al.  (2009)  påvisar  i  sin  studie  att  ledarskapet  spelar  en  betydande  roll  för
medarbetares självskattade hälsa.  I  studien framkommer att  ett  orättvist  ledarskap som inte
uppmuntrar till självständighet i arbetet och som erbjuder litet eller inget socialt stöd kan bland
annat leda till att medarbetarna upplever oro och ångest. 

Enligt Clausen et al. (2014) kan bristande resurser, framför allt i form av lågt inflytande över
den egna arbetssituationen, samt frånvarande och orättvist ledarskap leda till en större risk för
långvarig  sjukfrånvaro  (a.a.,  2014).  Den  arbetsrelaterade  stressen  har  även  påvisats  ha  en
inverkan på individers beslut om att sjukskriva sig. I en studie genomförd av Hultin et al. (2011)
framkommer att sannolikheten är större att individen sjukskriver sig på de dagar då individen
förväntar sig en stressig arbetssituation, jämfört med dagar som förväntas vara mindre stressiga
(a.a., 2011).  Nyberg et al. (2005) framhåller att en chef bör vara karismatisk och omtänksam,
samt initiera struktur, i synnerhet i stressiga situationer. Chefen bör även tillåta medarbetarna
att  kontrollera  sina  arbetssituationer  och  ge  möjlighet  till  delaktighet,  självständighet  och
kontroll,  inspirera  medarbetarna  att  finna  meningsfullhet  i  arbetet  samt  tillhandahålla
intellektuell stimulans. Författarna betonar att dessa faktorer i ledarskapet kan leda till bättre
hälsa och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna (Nyberg et al., 2005). 



METOD 

I detta kapitel beskrivs val av metodansats, hur datainsamling, urval och intervjuer 
genomförts, samt på vilket sätt det insamlade materialet har bearbetats och analyserats. 
Vidare presenteras de etiska aspekter som tagits hänsyn till under studiens gång. 
Avslutningsvis diskuteras studiens tillförlitlighet och äkthet utifrån valet av tillvägagångssätt. 

Förförståelse 

I ett tidigare skede av utbildningen har jag praktiserat på IKEA Borlänges HR-avdelning. Under
denna praktik fick jag grundläggande kunskaper om och en inblick i organisationen såväl som
det dagliga arbetets utformning på de olika avdelningarna.  Denna förförståelse har varit  till
hjälp  under  analysarbetet  i  denna  studie  då  det  har  gett  mig  en  djupare  förståelse  för
medarbetarnas arbetssituation. Vidare kan den relation jag därmed fick till företaget skapat en
trygghet under intervjuerna då informanterna kände igen mig sedan praktikperioden. Det har
under hela forskningsprocessen funnits en medvetenhet om förförståelsen samt en strävan att
inte låta mina egna uppfattningar påverka analysen av det insamlade materialet. 

Litteraturinsamling 

Litteraturen  som  använts  i  denna  studie  består  främst  av  kurslitteratur  och  vetenskapliga
artiklar  gällande  ämnesområdet.  Dessa  har  hittats  på  Umeå  Universitetsbibliotek  samt  via
sökningar i  databaserna Ebsco och Web of Science på Umeå Universitetsbiblioteks hemsida.
Teorier  och  tidigare  forskning  kring  det  valda  ämnet  har  använts  för  att  skapa  en  bättre
förståelse för de empiriska resultat som kommit fram i denna studie. Utöver kurslitteratur och
vetenskapliga artiklar har även rapporter och internetsidor från bland annat Arbetsmiljöverket,
World Health Organization och Socialstyrelsen använts som kompletterande information. 

Valet av kvalitativ metod 

Vid studier som inriktar sig på den sociala verkligheten och hur individer i en särskild miljö ser
på denna beskriver Bryman (2012) att den kvalitativa forskningsmetoden är lämplig. Då denna
studiens syfte var att undersöka och få en djupare förståelse för hur informanterna upplever
arbetsrelaterad stress ansågs det passande att samla in data via kvalitativa intervjuer (Patel &
Davidsson, 2011). Intervjuerna möjliggjorde att informanterna med egna ord kunde beskriva
sina upplevelser samt att  följdfrågor kunde ställas. Genom följdfrågorna gavs informanterna
möjlighet att utveckla sina resonemang samtidigt som otydligheter i svaren kunde redas ut och
intressanta utlåtanden följas upp (Patel & Davidsson, 2011). 

Urval 

Urvalet har grundats på medarbetare från tre av de avdelningar där stressnivån var högst enligt
den medarbetarundersökning som genomförts. Att informanter från olika avdelningar deltog i
studien  möjliggjorde  att  en bredare  beskrivning av  den  arbetsrelaterade  stressen  kunde ges
eftersom  arbetsuppgifterna,  och  troligtvis  även  stressorerna,  delvis  skiljer  sig  mellan
avdelningarna.  Då intervjutillfällena  var förlagda under  en vecka begränsades  urvalet  till  de
medarbetare som var tillgängliga på arbetet just denna vecka. Medarbetarna blev kontaktade via
mail där de fick kort information om studien och en förfrågan om att delta i en enskild intervju
(se bilaga X). På grund av det relativt låga antalet medarbetare på respektive avdelning och då
informanterna  utlovats  konfidentialitet  kommer  inga  övriga  uppgifter  om informanterna  att



utlämnas. Totalt tackade sex medarbetare ja till att medverka i studien och tider för intervjuer
bokades därefter in. 

Genomförande 

En  intervjuguide  framställdes  utifrån  relevanta  teman  som  grundats  i  teorier  och  tidigare
forskning på det valda ämnesområdet.  Intervjuguiden följdes inte till  punkt och pricka utan
fungerade  snarare  som  en  checklista  för  att  säkerställa  att  samtliga  teman  berördes  under
intervjuerna.  Att  intervjuerna var semistrukturerade möjliggjorde att  frågornas ordningsföljd
kunde anpassas efter informanternas svar. Detta framhåller Bryman (2012) skapar ett bättre flyt
i  samtalet då informanterna kan uttrycka sig mer fritt  samt att intressanta resonemang kan
följas upp vilket ger informanterna möjlighet att utveckla sina resonemang. Vid utformningen
av intervjuguiden lades vikt på att formulera frågor av öppen karaktär för att öka chanserna för
uttömmande svar.  

Samtliga  intervjuer genomfördes i  ett  avskilt  samtalsrum på informanternas arbetsplats.  Att
platsen för intervjun är bekant för informanten skapar en trygghetskänsla vilket Bryman (2012)
beskriver är viktigt för att informanten ska känna sig avslappnad och bekväm under samtalet.
Det är även av stor vikt för kvaliteten på resultatet att samtalet inte störs av hög ljudnivå eller
andra  störande  faktorer  i  den  omgivande  miljön  (Bryman,  2012).  Längden  på  intervjuerna
varierade mellan 30 och 60 minuter och samtliga spelades in, med informanternas tillstånd.
Inspelningen medförde att anteckningar inte behövde tas och att fokus istället kunde ligga på att
aktivt  lyssna och delta  i  samtalet.  Därmed kunde intressanta aspekter i  informanternas  svar
uppmärksammas  och  följas  upp  med  relevanta  följdfrågor.  Ljudinspelningar  kunde  sedan
skrivas ut ordagrant och på så vis återge informanternas utsagor korrekta och med god kvalitet.

Bearbetning & analys 

Efter  avklarade  intervjuer  transkriberades  dessa  ord  för  ord.  Inledningsvis  lästes  texterna
igenom i  sin  helhet ett  flertal  gånger för  att  få en övergripande bild av materialet.  Därefter
påbörjades en reducering av materialet för att göra det mer hanterbart, ett moment som Hjerm
och Lindgren (2010) benämner kodning. Detta gjordes genom att identifiera centrala utsagor
och begrepp i materialet som tilldelades koder. Uttryck som ansågs beröra samma saker fick
således samma kod. Denna kodningen pågick löpande under analysarbetet för att jämföra nya
delar i texten med de koder som redan tagits fram. Utifrån detta jämförande tillgavs sedan de
nya delarna redan befintliga koder eller om de beskrev en ny iakttagelse så skapades en ny kod. I
detta skede användes de förstudier som gjorts på området i ett samspel med analysarbetet vilket
underlättade identifieringen av de stressorer som togs upp av informanterna. Att använda sin
förförståelse av ämnet betonar Hjerm och Lindgren (2010) kan vara till fördel i analysen då den
underlättar identifieringen av viktiga, förväntade och överraskande delar av materialet. När de
uppsatta koderna ansågs täcka det väsentliga i materialet jämfördes dessa mot varandra med
syftet att  skapa ett  antal  kategorier.  De koder  som var sammanhängade bildade en kategori
medan vissa mer centrala koder fick stå för en egen kategori. Denna tematisering genomfördes i
samspel med studiens teoretiska utgångspunkter och frågeställningar samt den kunskap som
utvecklats om datamaterialets innehåll. Detta resulterade slutligen i en framtagning av de mest
betydelsefulla resultaten, de teman som presenteras i resultatavsnittet. 

Studiens tillförlitlighet & trovärdighet 

Tillförlitligheten i denna studie grundar sig främst i valet av kvalitativa intervjuer som metod, då
syftet  var  att  undersöka  och  få  en  djupare  förståelse  för  informanternas  upplevelser  av
arbetsrelaterad stress. Genom ett kvalitativt angreppssätt fanns möjligheten att föra en dialog
med  informanterna  och  få  beskrivande  svar  som  kunde  förtydligas  i  direkt  anknytning  till
intervjutillfället.  Vidare  har  informanternas  resonemang  kunnat  utvecklas  med  hjälp  av
relevanta  följdfrågor,  vilket  har  .  Förekomsten  av  ledande  frågor  samt  påståendefrågor  har
undvikits  vilket  har  minskat  risken  för  att  informanternas  svar  påverkats  av  frågornas



utformning. Frågorna har även korrekturlästs av utomstående personer och förtydligats, vilket
Bryman (2012) betonar är viktigt för resultatets trovärdighet. För att stärka studiens pålitlighet
har  tillvägagångssätt  och  forskningsprocessens  samtliga  delar  redogjorts  på  ett  tydligt  och
transparent vis. Den kodning, kategorisering och tematisering som genomförts löpande under
inläsningen av det insamlade materialet möjliggjorde en enklare identifiering av återkommande
utsagor och mönster i svaren. Denna växelverkan mellan analysen och inläsningen av datan har
bidragit till en trovärdigare analys som ligger nära det empiriska materialet. Att det insamlade
materialet behandlats konfidentiellt kan ha bidragit till att informanternas kände en trygghet i
att  svara uppriktigt och uttömmande.  Studien har även kontinuerligt  lästs igenom och getts
feedback från handledare,  studiekamrater samt övriga utomstående personer vilket  har ökat
pålitligheten i studien.  

Etiska principer 

Vetenskapsrådet  (2002)  förespråkar  att  vetenskapliga  studier  utgår  ifrån  informations-,
samtyckes-,  konfidentialitets-  och  nyttjandekravet  för  att  åstadkomma  forskning  med  hög
kvalitet. Med hänsyn till ovanstående principer informerades informanterna om studiens syfte
samt  vad  resultatet  kommer  att  användas  till.  Då  informanternas  medverkan  är  frivillig
informerades  de  om  deras  rätt  att  avbryta  sin  medverkan  om  så  önskas.  Innan  intervjun
påbörjade  tydliggjordes  att  utlämnade  uppgifter  endast  skulle  användas  för  forskningens
ändamål.  Informanterna fick även ge sitt  samtycke till  inspelning av samtalet  för  att  kunna
möjliggöra  transkribering  och  därmed  höja  kvaliteten  på  analysen  av  materialet.  Samtliga
informanter har behandlats konfidentiellt vilket har säkerställts genom att inspelade ljudfiler
raderats efter transkribering och informanterna har därefter betecknats med siffror.  Därmed
har ingen annan än forskaren haft vetskap om vem som sagt vad.



RESULTAT 

Här presenteras resultatet de huvudsakliga stressorer som framkom i resultatet, och 
presenteras i ordningen: 

Hög arbetsbelastning 

Informanterna framhåller att arbetsmängden är för stor vilket får till följd att de ofta upplever
att de inte hinner med det de ska. Detta har lett till att många är stressade. Informant 6 berättar:
”Det märks att folk är stressade. Man får vända ut och in på sig”.  Eftersom en stor del av
arbetets innehåll består av försäljning, varupåfyllning och underhållning av avdelningarna beror
arbetsmängden till stor del på hur mycket kunder som besöker varuhuset varje dag:

Alltså det finns ju obegränsat med arbetsuppgifter, lite grann är det ju så. För
plockar du upp en vara så förhoppningsvis så plockar ju kunden bort den på en
gång. Så det är ju ett ständigt, alltså, man blir ju aldrig klar. (Informant 2)

Att arbeta med kunder innebär enligt informanterna att det är mer eller mindre omöjligt att
förutse hur en dag kommer att se ut vilket gör arbetet svårt att planera. Informant 3 berättar:
”Det är ju svårt när man jobbar med kunder. Man kan ju alltid ha en plan när man startar på
morgonen men sen är det ju ganska orealistiskt att det ska bli gjort”. Informanterna är eniga
om att kunden alltid ska prioriteras vilket leder till att övriga arbetsuppgifter måste skjutas åt
sidan de dagar det är mycket kunder, något som stressar informanterna:

Vissa  dagar  är  vi  kanske  väldigt  lågt  bemannade  och  det  är  väldigt  mycket
kunder och man kanske inte hinner nåt annat än att hjälpa kunder. Det enda man
står och tänker på hela tiden är, åh jag ska ju göra det och jag ska göra det och
jag måste göra det.  (Informant 3)

Låg bemanning 

Informanterna anser att  bemanningen ibland eller ofta är för låg. Detta bidrar till  den höga
arbetsbelastningen,  och informanterna känner  ofta  att  de  har jobbat  för  mer  än en person.
Informant 6 berättar: ”Det är ju ofta vi känner att vi har jobbat för mer än en person och det
har ju slitit på många”.  Ett par av informanterna berättar att de tagit upp bemanningsfrågan
med sina chefer, men att de fått till svar att det ska sparas in på timmar:

Vi hör ju inte så mycket annat nu än att vi ska spara timmar. Det ska sparas
timmar, ja, hela tiden. [...] Vi är för dåligt bemannade när vi behöver vara bra
bemannade. Det är stressande. (Informant 6)

Enformigt arbete 

Vissa delar av arbetet beskrivs enligt informanterna som enformiga, något som kan bidra till
både fysisk och psykisk påfrestning. Vissa dagar ska de enligt schemat befinna sig på en och
samma ”station” hela arbetspasset, vilket kan vara upp till nio timmar långt. En del stationer är
fysiskt krävande med tungt kroppsligt arbete, vilket medför att de ibland är helt slut i kroppen
efter arbetspasset. Andra stationer kan innebära konstant kundmöte, något som informanterna
betonar är psykiskt krävande. De förklarar att de ibland byter station med någon annan under
passet, men det förutsätter att en arbetskamrat vill byta, vilket inte alltid är självklart:



Om jag byter med nån och kör fyra timmar där och fem timmar nån annanstans,
dagen går ju väldigt  mycket lättare. Det  är ju både roligare,  man känner sig
trevligare mot kunderna och det är lättare. Man får vila huvudet samtidigt som
man får vila kroppen. Men det är ju inte så många som vill byta heller för att man
har ledsnat.  (Informant 5)

Otydliga arbetsfördelningar

Informanterna framhåller att arbetsfördelningarna inom och mellan avdelningarna är otydliga.
Detta  kan även gälla fördelningarna mellan chefer  och medarbetare.  De arbetsbeskrivningar
som finns är enligt informanterna luddiga vilket medför att det inte alltid är tydligt vem som ska
göra vad. Detta är något som enligt informanterna skapar frustration: 

Ska jag göra det här eller ska chefen göra det här? Ska jag göra det här eller ska
en annan avdelning göra det? Vad gäller egentligen? För mig är det inte hållbart
så  som  jag  jobbar  nu,  tillsammans  med  min  chef  och  avdelning.  Det  är  för
otydligt. (Informant 2)

Vissa ansvarsområden har upprättats inom avdelningarna men i takt med att vissa slutar och ny
personal kommer in så har dessa områden suddats ut. De otydliga fördelningarna av arbetet
medför enligt informanterna att arbetet blir ineffektivt och mer tidskrävande än nödvändigt.
Informant 2 berättar:  ”Inom våra avdelningar så skulle vi ju kunna komma långt genom att
dela upp det mellan oss, så inte alla springer på allting”. 

Frånvarande chefer 

Bland informanterna finns en upplevelse av att cheferna inte är närvarande i det dagliga arbetet
på avdelningarna. Detta medför att de inte har en inblick i medarbetarnas arbetssituationer och
därmed saknar de förståelse för den stress som medarbetarna upplever: 

Ja, jag tror [cheferna] vet om det men jag tror inte de förstår riktigt hela grejen.
För de är aldrig med i vardagen på det sättet. [...] De förstår inte innebörden av
den stressen och den påfrestningen som det är för oss. (Informant 6)

Mycket  av  den  frustration  och  stress  informanterna  upplever  beror  enligt  dem på  otydliga
direktiv  från  chefer.  Eftersom cheferna  har  mandat  i  mycket  av  de  beslut  som fattas  anser
informanterna att de borde vara tydligare med vad som ska prioriteras i arbetet:

Jag tror ju att det handlar om att prata med sina medarbetare. Vi har ändå en
struktur som är väldigt hierarkisk, att det är en chef som ska bestämma och de
har mandat i mycket och då måste man ju också gå ut med vad det är man vill
prioritera. Jag tror man skulle komma långt med massa andra frågor också ifall
cheferna prioriterade att vara på golvet, där det händer. (Informant 2)

Bristande kommunikation

Avdelningsmöten förekommer enligt flera av informanterna allt för sällan på avdelningarna. De
förklarar att mycket av de brister och otydligheter som förekommer beror på avsaknaden av
möten. Enligt informanterna är möten något som inte prioriteras av cheferna eftersom tiden
inte finns. Informant 6:  ”Vi skriker efter möten, men det ska sparas timmar”. Det lyfts fram
flertalet  gånger  att  mötena  är  tillfällen  då  medarbetarna  kan  framföra  sina  åsikter  och  då
problem och brister i arbetet kan diskuteras. Men informanterna anser själva att det är svårt att
hitta tid att avsätta för avdelningsmöten:  ”När vi nån gång har avdelningsmöte så vill vi ju
uppdatera våra rutiner. Men när ska vi göra det?”

Kommunikationen  mellan  chefer  och  medarbetare  fungerar  inte  enligt  informanterna.  De
framhåller att all nödvändig information från cheferna inte alltid kommer fram till samtliga på
avdelningarna vilket ofta bidrar till onödig stress och frustration. Informant 6 berättar: ”Jag är



säker på att informationen är viktigare än vad många tror. Jag tror att det skulle kunna ta
bort mycket onödig stress”. 

Bristande stöd från arbetskamrater och chefer 

Informanterna framhåller att det är viktigt att man har goda relationer till sina arbetskamrater.
Majoriteten av informanterna framhåller dock att stöd och uppmuntran sällan förekommer på
avdelningarna, varken från arbetskamrater eller chefer. Den feedback som ges från chefer är
sällan  riktad  till  enskilda  medarbetare,  något  som informanterna  uttrycker  är  frustrerande.
Informant 5 berättar: ”Får vi beröm, då är det det här stora kollektiva, typ på morgonmötet,
yes ni var så duktiga i helgen”. Avsaknaden av feedback och uppmuntran har fått till följd att
engagemang i arbetet minskat: 

Alltså de flesta gör ju det de ska men, man gör ju inte det där lilla extra längre. Så
kan jag ju säga för mig också. Det handlar inte om att man vill  hela tiden få
bekräftelse, men om man hela tiden gör lite mer så vill man ju nån gång bli sedd.
Men det blir man ju inte. Så då går man ju hit och gör det man ska. (Informant 6)

Bristande samarbete inom och mellan avdelningar 

Samarbetet  mellan  olika  avdelningar  är  enligt  informanterna  bristande.  Snarare  än  att  se
varandra som kollegor så förekommer en viss rivalitet mellan avdelningar. Informant 3 berättar:
”Jag tror att det på nåt sätt vart fel från början. Att det blev vi och dem, att man skyller på
varandra”. 

Det finns en uppfattning bland informanterna att om man får hjälp från andra eller inte beror
på vem man frågar och vad man vill ha hjälp med. Ber man en arbetskamrat som man har en
bättre personlig relation till så är chansen större att man får hjälp än om man frågar någon man
inte har en lika bra relation till: 

Ber jag nån som kanske inte tycker om mig att hjälpa mig så kanske de säger, nej jag hinner
inte, men skulle jag fråga dig som är bästa polaren, kan du komma, - ja! Alltså det är mycket
så.  Man  vill  inte  för  att  man  tycker  att  det  är  tråkigt  också.  Så  då  kommer  man  med
undanflykter tyvärr. - Informant 5 

Informanterna  framhåller  även  att  samarbetet  inte  alltid  fungerar  optimalt  mellan  olika
avdelningar. När stressen blir  påtaglig  anser man sig inte ha tid att  hjälpa ”de andra”  utan
fokuserar istället på sin egen avdelning. Detta förklarar informanterna delvis beror att företaget
är så stort och att det är svårt att skapa goda relationer till de övriga avdelningarna. 



ANALYS & DISKUSSION

Nedan analyseras och diskuteras resultatet från den empiriska datainsamlingen.  

Höga krav och låg kontroll

En hälsosam arbetsbelastning bör enligt Hultberg (2007) ha rimliga krav i kombination med
inflytande och beslutsutrymme och möjlighet till återhämtning. Informanterna framhåller att de
upplever att arbetsmängden är för stor och att de sällan hinner genomföra alla arbetsuppgifter
under dagen, vilket får till följd att de blir stressade. Att stor arbetsmängd och högt arbetstempo
bidrar till informanternas upplevda stress bekräftar hög arbetsbelastning som en riskfaktor till
stress,  något  som  påvisats  i  tidigare  forskning  (Arbetsmiljöverket,  2014;  Arbetsmiljöverket,
2010;  FLER).  Enligt  Stenfors  et  al.  (2013)  kan  höga  kvantitativa  krav,  det  vill  säga  stor
arbetsmängd, medföra koncentrationssvårigheter och problem att fatta beslut i arbetet. Detta
kan bidra till att arbetet blir ineffektivt och mer tidskrävande. Informanterna nämner att arbetet
ofta  är  ineffektivt  och  mer  tidskrävande  än  nödvändigt,  något  som  enligt  författarnas
resonemang skulle kunna förklaras av den höga arbetsbelastningen. Informanterna lyfter fram
att tidsbristen i  arbetet innebär att  de måste prioritera bland arbetsuppgifter och att de blir
stressade  av  vetskapen  om  att  det  övriga  arbetet  blir  eftersläpande.  Om  den  höga
arbetsmängden påverkar deras förmåga att fatta beslut kan detta således innebära att det redan
ineffektiva arbetet blir ännu mer tidskrävande, och stressen ökar ytterligare.

Något informanterna lyfter upp flertalet gånger är att bemanningen är för låg. Hultberg (2007)
beskriver att den grundläggande bemanningen bör vara anpassad till arbetsvolymen för att inte
riskera att arbetsbelastningen blir för hög. Detta är något som enligt informanterna brister på
arbetsplatsen, vilket skapar både frustration och stress. Enligt Arbetsmiljöverket (2010) är det
viktigt  att  det  finns tillräckligt  med personal  för  att  kraven i  arbetet ska  kunna hanteras.  I
resultatet  framkommer att  informanterna upplever arbetet  som övermäktigt,  och att  de ofta
känner att  de har arbetat för mer än en person. Enligt informanterna kan arbetet vara både
fysiskt  och  psykiskt  påfrestande.  Detta  blir  extra  påtagligt  de  dagar  då  de  under  hela
arbetspasset befinner sig på samma station och utför samma arbetsuppgifter. Informanterna
förklarar att de ibland är helt slut i kroppen och huvudet efter arbetspassen. Dålig arbetsrotation
och  bristande  avlastning  i  arbetet  är  något  som  enligt  Hultberg  (2007)  ökar  både
arbetsbelastningen och den fysiska belastningen i arbetet. Arbetsmiljöverket (2010) beskriver
att en hög fysisk belastning ökar risken för skador och långsiktiga fysiska besvär. De kan även
leda till psykiska påfrestningar som i sin tur kan öka den upplevda stressen. 

Att ha inflytande och beslutsutrymme i det egna arbetet skapar en känsla av kontroll. Enligt
Karasek och Theorell (1990) är påverkansmöjligheter i och över den egna arbetssituationen en
förutsättning för att kraven i arbetet inte ska bli övermäktiga. Enligt informanterna har de inte
möjlighet att själva bestämma över arbetstakten eller när arbetsuppgifter ska göras, vilket ökar
risken för stress (Arbetsmiljöverket, 2014; 2010). 

Bristande socialt stöd 

Det sociala stödet från medarbetare och chefer kan minska stressen när kraven är höga och
kontrollen låg (Johnson et al.,  1988). Enligt Arbetsmiljöverket (2010) är bristande stöd från
chefer  och  arbetskamrater  en  riskfaktor  för  stress.  Informanterna  framhåller  att  stöd  och
uppmuntran sällan förekommer,  varken från chefer eller  från medarbetare.  De uttrycker att
samarbetet mellan avdelningarna inte fungerar, trots att mycket av arbetet förutsätter att de
hjälper varandra. Att få stöd i form av avlastning i arbetet framhåller Hultberg (2007) är viktigt
för att kunna hantera en hög arbetsbelastning. Enligt informanterna är det just i situationer då
arbetsbelastningen upplevs vara för hög som hjälp från andra efterfrågas, vilket förklarar den
frustration de upplever. Det påtalas finnas en ”vi och dem”-kultur vilken anses har funnits sedan
varuhuset öppnade. Informanterna beskriver att det är svårt att  få en bra relation till  andra



avdelningar eftersom  företaget är relativt stort, vilket delvis skulle kunna förklara bristerna i
samarbetet  mellan  olika  avdelningar.  De  beskriver  dock  även  att  samarbetet  inom
avdelningarna ibland brister vilket skulle kunna antas vara kopplat till de omorganiseringar som
genomförts sedan varuhuset öppnade för drygt 1,5 år  sedan.  Eftersom detta har medfört att
delar  av  personalen  slutat  eller  bytt  avdelning  kan  de  sociala  relationerna  ha  påverkats.
Informanterna nämner bland annat att ansvarsområden och arbetsfördelningar suddats ut i takt
med att vissa har slutat och nya har börjat, vilket informanterna upplever frustrerande. 

När individer utsätts för stressorer som framkallar stress är det vanligt att deras känslor och
beteende påverkar av detta (Arbetsmiljöverket, 2010). Med tanke på de många stressorer som
personalen utsätts för är det sannolikt att även känslo- och beteendemässiga stressreaktioner
som trötthet, ilska och irritation förekommer. Dessa kan vidare antas ha en negativ inverkan på
det sociala klimatet, som redan anses vara bristfälligt. 

Metoddiskussion

Jag anser att valet av kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer har varit passande
till  studien,  då  syftet  var  att  undersöka  informanternas  subjektiva  tankar  och  upplevelser
fenomenet  arbetsrelaterad  stress.  I  intervjuerna  gavs  utförliga  svar  samt  utrymme  för
följdfrågor. Valet av semistrukturerade intervjuer grundades i en önskan om viss struktur på
intervjufrågorna men även utrymme för informanterna att tala fritt. Då IKEA Borlänge nyligen
genomfört en medarbetarundersökning ansågs det lämpligt att istället genomföra intervjuer för
att få mer djupgående information. 

Urvalet är grundat på medarbetare från tre av avdelningarna på varuhuset med syftet att öka
spridningen i svaren och därmed även sannolikheten för att upptäcka de stressorer som i störst
utsträckning påverkar den arbetsrelaterade stressen, oavsett avdelning. Antalet informanter är
relativt  litet  vilket  kan  ha  begränsat  resultatet  något.  På  grund  av  arbetets  karaktär  och
schemaläggningen på företaget blev urvalet av informanter begränsat till de medarbetare som
arbetade  och  var  tillgängliga  under  veckan  då  intervjuerna  genomfördes.  Alla  informanter
tackade frivilligt ja till att medverka i studien vilket mest troligt bidragit till ärliga och fylliga
beskrivningar av deras upplevelser av arbetsrelaterad stress. 

Intervjuguidens frågor är formulerade utifrån studiens syfte och frågeställningar, där relevanta
aspekter  från  studiens  teoretiska  utgångspunkter  tagits  med.  Detta  har  ökat  intervjuernas
tillförlitlighet i relation till studiens syfte. Då en pilotstudie genomfördes kunde intervjuguiden
revideras innan genomförandet av intervjuerna för att undvika oklara frågor och formuleringar.
Att intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på informanternas arbetsplats kan ha medfört att
de kände sig bekvämare i intervjusituationen vilket därmed skapade en öppen och ärlig dialog. 

Val  av analysmetod har upplevts  som relevant.  Att  först  läsa  igenom intervjuerna  ett  flertal
gånger  för  att  få  en  överblick  gav  även  en  djupare  förståelse  för  materialet.  Att  använda
meningskoncentrering som metod är effektivt  vid bearbetning av en stor mängd rådata.  Att
sedan skapa relevanta koder, kategorier och teman utifrån informanternas utsagor var ett enkelt
och tydligt sätt att skapa en bild av studiens resultat. 

Vid sökandet av litteratur och tidigare forskning har främst källor publicerade under 2000-talet
använts för att öka studiens trovärdighet. Det förekommer viss forskning publicerad tidigare än
så, främst i form av primärkällor till relevanta teorier. De artiklar, rapporter  och övriga skrifter
som använts är samtliga från pålitliga källor och myndigheter. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide

• Syftet med studien och kort information om arbetsrelaterad stress 
• Inspelning 
• Etiska riktlinjer 

Tema 1 – Stressorer i arbetsmiljön

• Vad är viktigt för att du ska trivas på jobbet? (tre viktigaste faktorerna?)

• Hur ser du på din arbetsbelastning?

• Finns det tydligt uttalade förväntningar (krav) på dig och din arbetsinsats?
Hur ser du på den tid och kunskap som krävs för att uppnå kraven? 

• Hur bedömer du ditt inflytande och din kontroll över det egna arbetet? 
(arbetsinnehåll, tider, raster, beslut, förändringar etc)

• Hur fungerar samarbetet på arbetsplatsen? Medarbetare/chefer? Avdelningar 
emellan? 

• Hur bedömer du dina utvecklingsmöjligheter i arbetet? 

• Upplever du att du får bekräftelse, beröm och uppskattning från MA/chefer? 

Tema 2 – Stress i arbetet 

Som jag nämnde tidigare visade medarbetarundersökningen att många upplever att de är 
stressade.

• Varför tror du att så många känner sig stressade? 

•  Beskriv en typisk situation då du är stressad
- Hur känner du dig då? 

• Vilka faktorer i arbetsmiljön upplever du som mest stressande?

• Upplever du att den arbetsrelaterade stressen är ett problem på din avdelning? 

Tema 3 - Förbättringsområden

• Hur anser du att stressen kan motverkas?

• Vems ansvar är det att förbättra den psykosociala arbetsmiljön?  

Finns det något som jag inte tagit upp som du skulle vilja tillägga?
Tack för din medverkan!

Får jag kontakta dig om jag behöver komplettera med ytterligare frågor? Telnr: 
Vill du att jag skickar transkriberingen till dig innan jag börjar analysera?
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	INLEDNING
	I detta avsnitt presenteras en inledande beskrivning av problemområdet, följt av en kort presentation av bakgrunden till studien.

	SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR
	TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
	I detta avsnitt förklaras de relevanta begrepp och teorier som studien utgått ifrån.
	Arbetsrelaterad stress
	Stressorer i arbetet
	Stressreaktioner & stresshantering
	Krav, kontroll och stöd

	TIDIGARE FORSKNING
	I detta avsnitt presenteras en genomgång av relevant forskning på ämnesområdet.

	METOD
	I detta kapitel beskrivs val av metodansats, hur datainsamling, urval och intervjuer genomförts, samt på vilket sätt det insamlade materialet har bearbetats och analyserats. Vidare presenteras de etiska aspekter som tagits hänsyn till under studiens gång. Avslutningsvis diskuteras studiens tillförlitlighet och äkthet utifrån valet av tillvägagångssätt.
	Förförståelse
	Litteraturinsamling
	Valet av kvalitativ metod
	Urval
	Genomförande
	Bearbetning & analys
	Studiens tillförlitlighet & trovärdighet
	Etiska principer

	RESULTAT
	Här presenteras resultatet de huvudsakliga stressorer som framkom i resultatet, och presenteras i ordningen:
	Hög arbetsbelastning
	Låg bemanning
	Enformigt arbete
	Vissa delar av arbetet beskrivs enligt informanterna som enformiga, något som kan bidra till både fysisk och psykisk påfrestning. Vissa dagar ska de enligt schemat befinna sig på en och samma ”station” hela arbetspasset, vilket kan vara upp till nio timmar långt. En del stationer är fysiskt krävande med tungt kroppsligt arbete, vilket medför att de ibland är helt slut i kroppen efter arbetspasset. Andra stationer kan innebära konstant kundmöte, något som informanterna betonar är psykiskt krävande. De förklarar att de ibland byter station med någon annan under passet, men det förutsätter att en arbetskamrat vill byta, vilket inte alltid är självklart:
	Om jag byter med nån och kör fyra timmar där och fem timmar nån annanstans, dagen går ju väldigt mycket lättare. Det är ju både roligare, man känner sig trevligare mot kunderna och det är lättare. Man får vila huvudet samtidigt som man får vila kroppen. Men det är ju inte så många som vill byta heller för att man har ledsnat. (Informant 5)

	Otydliga arbetsfördelningar
	Informanterna framhåller att arbetsfördelningarna inom och mellan avdelningarna är otydliga. Detta kan även gälla fördelningarna mellan chefer och medarbetare. De arbetsbeskrivningar som finns är enligt informanterna luddiga vilket medför att det inte alltid är tydligt vem som ska göra vad. Detta är något som enligt informanterna skapar frustration:
	Ska jag göra det här eller ska chefen göra det här? Ska jag göra det här eller ska en annan avdelning göra det? Vad gäller egentligen? För mig är det inte hållbart så som jag jobbar nu, tillsammans med min chef och avdelning. Det är för otydligt. (Informant 2)
	Vissa ansvarsområden har upprättats inom avdelningarna men i takt med att vissa slutar och ny personal kommer in så har dessa områden suddats ut. De otydliga fördelningarna av arbetet medför enligt informanterna att arbetet blir ineffektivt och mer tidskrävande än nödvändigt.
	Informant 2 berättar: ”Inom våra avdelningar så skulle vi ju kunna komma långt genom att dela upp det mellan oss, så inte alla springer på allting”.

	Frånvarande chefer
	Bland informanterna finns en upplevelse av att cheferna inte är närvarande i det dagliga arbetet på avdelningarna. Detta medför att de inte har en inblick i medarbetarnas arbetssituationer och därmed saknar de förståelse för den stress som medarbetarna upplever:
	Ja, jag tror [cheferna] vet om det men jag tror inte de förstår riktigt hela grejen. För de är aldrig med i vardagen på det sättet. [...] De förstår inte innebörden av den stressen och den påfrestningen som det är för oss. (Informant 6)
	Mycket av den frustration och stress informanterna upplever beror enligt dem på otydliga direktiv från chefer. Eftersom cheferna har mandat i mycket av de beslut som fattas anser informanterna att de borde vara tydligare med vad som ska prioriteras i arbetet:
	Jag tror ju att det handlar om att prata med sina medarbetare. Vi har ändå en struktur som är väldigt hierarkisk, att det är en chef som ska bestämma och de har mandat i mycket och då måste man ju också gå ut med vad det är man vill prioritera. Jag tror man skulle komma långt med massa andra frågor också ifall cheferna prioriterade att vara på golvet, där det händer. (Informant 2)

	Bristande kommunikation
	Avdelningsmöten förekommer enligt flera av informanterna allt för sällan på avdelningarna. De förklarar att mycket av de brister och otydligheter som förekommer beror på avsaknaden av möten. Enligt informanterna är möten något som inte prioriteras av cheferna eftersom tiden inte finns. Informant 6: ”Vi skriker efter möten, men det ska sparas timmar”. Det lyfts fram flertalet gånger att mötena är tillfällen då medarbetarna kan framföra sina åsikter och då problem och brister i arbetet kan diskuteras. Men informanterna anser själva att det är svårt att hitta tid att avsätta för avdelningsmöten: ”När vi nån gång har avdelningsmöte så vill vi ju uppdatera våra rutiner. Men när ska vi göra det?”
	Kommunikationen mellan chefer och medarbetare fungerar inte enligt informanterna. De framhåller att all nödvändig information från cheferna inte alltid kommer fram till samtliga på avdelningarna vilket ofta bidrar till onödig stress och frustration. Informant 6 berättar: ”Jag är säker på att informationen är viktigare än vad många tror. Jag tror att det skulle kunna ta bort mycket onödig stress”.

	Bristande stöd från arbetskamrater och chefer
	Informanterna framhåller att det är viktigt att man har goda relationer till sina arbetskamrater. Majoriteten av informanterna framhåller dock att stöd och uppmuntran sällan förekommer på avdelningarna, varken från arbetskamrater eller chefer. Den feedback som ges från chefer är sällan riktad till enskilda medarbetare, något som informanterna uttrycker är frustrerande. Informant 5 berättar: ”Får vi beröm, då är det det här stora kollektiva, typ på morgonmötet, yes ni var så duktiga i helgen”. Avsaknaden av feedback och uppmuntran har fått till följd att engagemang i arbetet minskat:
	Alltså de flesta gör ju det de ska men, man gör ju inte det där lilla extra längre. Så kan jag ju säga för mig också. Det handlar inte om att man vill hela tiden få bekräftelse, men om man hela tiden gör lite mer så vill man ju nån gång bli sedd. Men det blir man ju inte. Så då går man ju hit och gör det man ska. (Informant 6)

	Bristande samarbete inom och mellan avdelningar
	Samarbetet mellan olika avdelningar är enligt informanterna bristande. Snarare än att se varandra som kollegor så förekommer en viss rivalitet mellan avdelningar. Informant 3 berättar: ”Jag tror att det på nåt sätt vart fel från början. Att det blev vi och dem, att man skyller på varandra”.
	Det finns en uppfattning bland informanterna att om man får hjälp från andra eller inte beror på vem man frågar och vad man vill ha hjälp med. Ber man en arbetskamrat som man har en bättre personlig relation till så är chansen större att man får hjälp än om man frågar någon man inte har en lika bra relation till:
	Ber jag nån som kanske inte tycker om mig att hjälpa mig så kanske de säger, nej jag hinner inte, men skulle jag fråga dig som är bästa polaren, kan du komma, - ja! Alltså det är mycket så. Man vill inte för att man tycker att det är tråkigt också. Så då kommer man med undanflykter tyvärr. - Informant 5
	Informanterna framhåller även att samarbetet inte alltid fungerar optimalt mellan olika avdelningar. När stressen blir påtaglig anser man sig inte ha tid att hjälpa ”de andra” utan fokuserar istället på sin egen avdelning. Detta förklarar informanterna delvis beror att företaget är så stort och att det är svårt att skapa goda relationer till de övriga avdelningarna.
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